ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
***************************************
ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาเทศบาลไวหลายดาน ไดแก นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน นโยบายการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการ โดยสงเสริมใหประชาชน ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารและการพัฒนารวมกันอยางยัง่ ยืน โดยรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารและพัฒนาบานเมืองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นั้น
บัดนี้ นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดบริหารงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยครอบคลุมอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดรวบรวมจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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คํานํา
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ กําหนดให
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และ
ใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล ดวย” เพื่อรายงานผลการทํางานใหสภา
เทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป
บัดนี้ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นแลว
กระผม นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลปาติ้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 และไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จึงไดจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนทราบ ตอไป

สารบัญ
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
- สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 171,750.-บาท
2. จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
และโรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล
งบประมาณ 588,823.83.-บาท
3. อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล
งบประมาณ 612,000.-บาท
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
งบประมาณ 533,900.-บาท
5. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ สงเสริมการเรียน การพูดสื่อ สารภาษาอังกฤษของเด็ก
และเยาวชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 137,830.-บาท
6. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน
งบประมาณ 137,325.-บาท
7. โครงการปจฉิมนิเทศน
งบประมาณ 5,000.-บาท
8. โครงการกอสรางประตู,รั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติว้
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 2557)
งบประมาณ 342,000.-บาท
9. โครงการวันเด็กแหงชาติ
งบประมาณ 20,000.-บาท
10. โครงการวันไหวครู
งบประมาณ 2,000.-บาท
11. โครงการประชุมผูปกครอง
งบประมาณ 2,000.-บาท
12. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
งบประมาณ 315,000.-บาท
13. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติ้ว
งบประมาณ 93,000.-บาท
14. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 120,000.-บาท
15. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง รดน้ําขอพรผูส ูงอายุและแหรปู เหมือนพระครูโพธาภินันท
งบประมาณ 40,000.-บาท
16. โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) วัดบูรพา ประจําป 2558 งบประมาณ 60,000.-บาท
17. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือนพระครูโพธาภินันท
วัดปาสุริยาลัย ประจําป 2558 (บุญเดือนสาม)
งบประมาณ 440,000.-บาท
18. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด
งบประมาณ 3,000.-บาท
19. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิน่ จังหวัดยโสธร ประจําป 2558 งบประมาณ 5,000.-บาท
20. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษา
งบประมาณ 34,800.-บาท
21. โครงการสงเสริมประเพณีไหวปูตา
งบประมาณ 6,000.-บาท
22. โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง
งบประมาณ 99,000.-บาท
23. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย
งบประมาณ 8,000.-บาท

-2(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทีเ่ นนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิง่ แวดลอม
- สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุม ผูส ูงอายุ กลุม คนยากจน และผูดอยโอกาส
ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดแี ละทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเด็ก งบประมาณ 8,854.-บาท
2. โครงการโรงเรียนสรางสุขผูส ูงอายุและผูพิการ
งบประมาณ 22,090.-บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานสาธารณสุข
งบประมาณ 131,540.-บาท
4. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
งบประมาน 49,600.-บาท
5. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
งบประมาณ 30,000.-บาท
6. โครงการรณรงครบั บริจาคโลหิต
งบประมาณ 16,000.-บาท
7. โครงการตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร
งบประมาณ 5,000.-บาท
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนายสินคาของ
ชุมชน
- สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและการสราง
เครือขาย
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
งบประมาณ 47,815.-บาท
2. สมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 72,270.-บาท
3. โครงการรณรงคไถกลบตอซัง
งบประมาณ 30,000.-บาท
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
งบประมาณ 40,000.-บาท
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาสในชุมชน
- สงเสริมใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาสังคมที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 80,000.-บาท
2. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร
งบประมาณ 6,000.-บาท
3. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 15,910.-บาท
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ
งบประมาณ 3,155,400.-บาท
5. เบี้ยผูปวยเอดส
งบประมาณ 6,000.-บาท
6 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ศาลากลางบาน หมู 12
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ2557)
งบประมาณ 70,000.-บาท

-39. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด
งบประมาณ 50,000.-บาท
10. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วคัพ ครั้งที่ 4
งบประมาณ 55,000.-บาท
11. โครงการเดินรณรงควันตอตานยาเสพติด(26 มิ.ย.58)
งบประมาณ 10,000.-บาท
12. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งบประมาณ 60,000.-บาท
13. โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด
งบประมาณ 45,530.-บาท
14. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) งบประมาณ 15,000.-บาท
15. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
งบประมาณ 20,000.-บาท
16. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2558
งบประมาณ 120,000.-บาท
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง
- สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล
งบประมาณ 40,013.-บาท
2. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญ
ุ เดือนสาม งบประมาณ 15,000.-บาท
3. โครงการตัง้ จุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต งบประมาณ 23,347.-บาท
4. โครงการตัง้ จุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม
งบประมาณ 25,000.-บาท
5. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไมไดใชงบประมาณ
6. โครงการติดตัง้ กลองวงจรปดในชุมชน
งบประมาณ 59,000.-บาท
7. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ชุมชน ประจําป 2558
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)
งบประมาณ 104,200.-บาท
8. กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค)
งบประมาณ 42,000.-บาท
9. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดฟนฟู (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค)
งบประมาณ 17,500.-บาท
2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ
- รวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุนและแสดงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบประมาณ 71,000.-บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม
งบประมาณ 10,000.-บาท

-4(2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
- กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐานเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
- ขุดลอกทอระบายน้ําเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
ผลการดําเนินงาน การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 15 หมู 5
งบประมาณ 82,000.-บาท
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- กอสราง และปรับปรุงภูมิทศั นในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออก
กําลังกาย
- สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล
2. ปรับปรุงภูมิทัศนและดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน รวมงบประมาณ 105,516.-บาท
3. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน
- กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา
- กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม
ผลการดําเนินงาน การกอสรางและปรับปรุงถนน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกอสราง ถนน คสล. ขางวัดปาติ้ว
งบประมาณ 397,000.-บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)
2. โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 หมู 4
งบประมาณ 166,000.-บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)
3. โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 จรดซอยเทศบาล 18 หมู 4 งบประมาณ 791,000.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเรงดวน 2557)
4. โครงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล 6
งบประมาณ 253,000.-บาท
(อยูระหวางดําเนินการ)
5. โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู 4
งบประมาณ 144,000 บาท
(อยูระหวางดําเนินการ)
6. การซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกติ
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทั้งเขต
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและได
มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 18
งบประมาณ 59,540.52.-บาท
2. ขยายเขตไฟฟา ถนนอรุณประเสริฐ (หนองบัวแดง)
งบประมาณ 14,461.34.-บาท
3. ขยายเขตไฟฟา ถนนอรุณประเสริฐ (วังกะละ)
งบประมาณ 43,672.42.-บาท

-54. ขยายเขตไฟฟา ถนนเทศบาล 5
งบประมาณ 19,660.32.-บาท
5. ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 4 จรดซอยเทศบาล 13
งบประมาณ 50,451.84.-บาท
6. ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 11
งบประมาณ 12,136.86.-บาท
โครงการที่ 1 - 6 อยูระหวางดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
7. การติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. ขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 หมู 5
งบประมาณ 166,000.-บาท
2. ขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 18 หมู 12
งบประมาณ 16,000.-บาท
ทั้ง 2 โครงการอยูระหวางดําเนินการโดยการประปาสวนภูมภิ าคจังหวัดอํานาจเจริญ
4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ
ของประชาชน
- พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานทันสมัยใหม และใชเทคโนโลยี
ทันสมัยอยางเหมาะสม
ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
- เทศบาลตําบลปาติ้ว มีการปรับปรุงใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็ว ทั่วถึงเปนธรรม
และเปนที่พอใจของประชาชน เชน การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนและบัตร การบริการ
จายเบี้ยผูสงู อายุ ผูพกิ าร และผูป วยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน
- มีการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน เชน
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซือ้ จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(งบประมาณเทศบาลตําบลปาติ้ว) จํานวน 24,378.02.-บาท
(เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว 5 แหง
จํานวน 121,859.90.-บาท
2. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซดของเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th
3. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
งบประมาณ 49,800.-บาท
4. โครงการประชาสัมพันธกจิ กรรมหนวยงาน
งบประมาณ 11,605.-บาท
5. มีศูนยขอมูลขาวสารสําหรับบริการประชาชน
6. การใหบริการสืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต ณ หองสมุดไอทีศูนยการเรียนรูชุมชน
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือ
โครงการและประกาศใหประชาชนทราบ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย

-63. จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ เชน ประกาศเสียงตามสาย ปาย แผนพับ เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ
หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และจดหมายแจงผูเสียภาษี
4. ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจากรายรับจริง โดยเปรียบเทียบรายไดแตละปของการจัดเก็บรายได
5. ปรับปรุงการใหบริการประชาชนผูเ สียภาษี
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จัดทําคําแนะนําเผยแพรความรู และสงเสริม
ความมีจิตสํานึกในหนาทีเ่ สียภาษีของประชาชน
7. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ
งบประมาณ 90,500.-บาท
(อยูระหวางดําเนินการ)
(3) การมีสวนรวมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน
- สงเสริมและจัดตัง้ เวทีประชาชนเพือ่ จุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
- เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิม่ พูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ)
งบประมาณ 88,164.-บาท
2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป พ.ศ. 2558
งบประมาณ 25,000.-บาท
3. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
งบประมาณ 45,264.-บาท
4. โครงการจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 งบประมาณ 10,000.-บาท
5. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล งบประมาณ 30,000.-บาท
6. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
งบประมาณ 78,460.-บาท
7. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของอําเภอปาติว้ (อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)
งบประมาณ 10,000.-บาท
8. จัดเวทีประชาคมทองถิ่น เพื่อรับทราบสภาพ ปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
9. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) งบประมาณ 14,350.-บาท
10. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ชุมชม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
งบประมาณ 62,305.-บาท
11. โครงการเทศบาลพบประชาชน
งบประมาณ 49,500.-บาท
12. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนินการรวมกับโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน)
13. อุดหนุนชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ตามโครงการจัดทําแผน ชุมชนๆละ 3,000.-บาท
รวมงบประมาณ 18,000.-บาท

-7(4) การบริหารสํานักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรูใหกบั บุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชงานและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดสงบุคลากร เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูนํามาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. จัดทําโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได
งบประมาณ 25,000.-บาท
3. โครงการอบรมผูป ระกอบการคาภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ 20,000.-บาท
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2558
งบประมาณ 10,000.-บาท
5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 129,650.-บาท
6. มีการจัดหา พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางมี
ประสิทธิ์ภาพ ทั้งยังมีการพัฒนาสถานทีท่ ั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ
เปนที่ประทับใจตอผูมาติดตอราชการ

-8นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เทศบาลตําบลป าติ้ว มี ก ารพั ฒ นาและส ง เสริ ม คุณภาพ
ชีวิ ต ของประชาชนในเขตเทศบาลให มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี
ในทุ กดาน ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนระดั บเด็ก
เล็กและอนุบาล ซึ่งเทศบาลตําบลปาติ้วมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แห ง คือ ศูนยพั ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป าว 1
มี จํ า นวน นั ก เรี ย น 83 คน และศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตํ า บลป า ติ้ ว 2 มี จํ า นวน นั ก เรี ย น 33 คน
รวมถึง การส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข
สนับสนุนการรวมกลุม การประกอบอาชีพ การรวมกลุ ม
การออม สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห ครอบครัวผู มี
รายไดนอยและดอ ยโอกาสในชุม ชน ส งเสริม ให ชุม ชนได
ตระหนั ก ถึง พิ ษภั ยของยาเสพติด และร วมมื อ กั น ป อ งกั น
แกไข การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ยสิ น อี ก ทั้ งยัง ส งเสริม กิ จกรรมทางศาสนา อนุ รัก ษ
ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และสื บ สาน
วัฒนธรรมทองถิ่น อีกดวย
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- 10 นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน โครงการคลอง
สวย น้ําใส การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและบานเรือน
โดยเน นการมี ส วนร วมของประชาชน การจั ดการระบบ
ระบายน้ําทิ้งในชุมชน มีการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและเนาเสียในชุมชน การทําความสะอาด
ในชุ ม ชน มี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให กั บ ชุ ม ชน โดยการ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศนในชุ ม ชน พั ฒ นาสวนสาธารณะให เป น
สถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย รวมทั้งสงเสริม
ใหชุม ชนไดมีส วนรวมในการเพิ่ ม พื้ นที่สี เขียวให กั บ ชุม ชน
กิจกรรมปลูกตนไมในชุมชน ปลูกปา เปนตน

- 11 นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เท ศบ าล ตํ าบ ล ป า ติ้ ว ได ดํ าเนิ น ก าร พั ฒ น าด า น
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน โดยการกอสรางและ
ปรับปรุง ถนนพรอมวางทอระบายน้ํา รวมถึงการซอมแซม
ปรับปรุงถนน ซอย ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชการ
ได ต ามปกติ รวมถึ ง ได ป ระสานความร ว มมื อ กั บ ส ว น
ราชการตางๆที่เกี่ยวของ ในการจัดใหมีและปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ น้ําประปา และการบริการโทรศัพ ท
สาธารณะ ใหครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล

- 12 นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดมีการปรับปรุงการใหบริการในดาน
ต างๆ ให ร วดเร็ ว ทั่ วถึ ง และเป นที่ พ อใจของประชาชน
มี ก ารบริ ก ารข อ มู ล ข าวสารผ า นเว็ บ ไซด ข องเทศบาล
www.tessabalpatiu.go.th มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี
ทุกขั้นตอนใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมถึงสงเสริมให
ประชาชนเขามามีส วนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
มี การจั ดตั้งเวที ป ระชาคมท องถิ่นในการพั ฒ นาชุ มชนของ
ตนเอง และมี การพั ฒนาทั กษะความรูให กั บบุ คลากรของ
เทศบาล พร อ มทั้ งจั ด หา ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
เครื่องใชและสถานที่ใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

